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1. Опис законопроекту:   

 

Законопроєкт розроблений, щоб закріпити кримінальну та адміністративну 

відповідальність за різні види правопорушень у сфері допоміжних репродуктивних 

технологій, а також встановити щорічну плату за ліцензію, яка надає право на здійснення 

допоміжних репродуктивних технологій. 

Зокрема, на основі норм, що забезпечують кримінально-правову охорону суміжних 

галузей: суспільних відносин у сфері усиновлення, у сфері донорства, передбачається 

кримінальна відповідальність за такі суспільно-небезпечні діяння як перенесення ембріона 

людини в організм жінки без її згоди, розголошення відомостей про застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, порушення наслідування генетичних зв’язків 

при перенесенні ембріона. Також передбачено адміністративну відповідальність за 

порушення вимог законодавства щодо застосування допоміжних репродуктивних 

технологій або їх застосування без спеціального дозволу або у випадках, якщо 

спеціальний дозвіл анульовано, або дію спеціального дозволу зупинено. 

З метою забезпечення реалізації вказаних норм передбачено закріплення базових 

термінів у Основах законодавства України про охорону здоров’я. 

Також передбачаються зміни до механізму видачі ліцензії на провадження 

медичної практики, яка включає в себе застосування допоміжних репродуктивних 

технологій методом сурогатного материнства. Ці зміни покликані викликати у посадових 

осіб медичних центрів більш відповідальне ставлення до роботи ввірених їм закладів 

охорони здоров’я, оскільки перебачено, по-перше, перехід від безстрокової ліцензії до 

ліцензії строком дії у п’ять років, по-друге, запроваджено досить значний розмір щорічної 

плати за ліцензію, що становить одну тисячу прожиткових мінімумів громадян. 



 

 

Тому метою прийняття проєкту Закону України «Проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо питань застосування допоміжних 

репродуктивних технологій» є урегулювання процедури медичної практики, яка включає 

в себе застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного 

материнства. 

 

2. Основні положення законопроекту:   

1. Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими 

встановити відповідальність за різні види правопорушень у сфері допоміжних 

репродуктивних технологій. 

2. Змінами також пропонується встановлення фіксованої щорічної плати за 

ліцензію, яка надає право на здійснення допоміжних репродуктивних технологій. 

Вказані норми покликані виконати як охоронну функцію, яка полягатиме у покаранні 

осіб, винних у порушеннях відповідних норм, так і превентивну функцію, а саме 

усвідомлення особами, відповідальними за здійснення допоміжних репродуктивних 

технологій, невідворотності покарання у разі порушення відповідних норм. 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, 

які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків.    

 Відсутність притягнення боржника до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності у сфері допоміжних репродуктивних технологій створює правове поле 

безвідповідальності за дані порушення. А тому зміни щодо видачі ліцензій на дану 

діяльність, встановлення відповідальності за відповідні порушення відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, однак необхідно 

законодавчо посилити права та обов’язки сторін. 

 4. Відповідність Конституції України   

 Законопроєкт про допоміжні репродуктивні технології відповідає Конституції 

України.  

Права і свободи особи є невідчужуваними і непорушними. Так, у  ст. 28 

Конституції України закріплено повагу до людської гідності, на рівень конституційного 

права піднесено заборону піддавати особу без її згоди медичним, науковим чи іншим 

дослідам. В Конституції України закладено основи проведення біомедичних досліджень 

та експериментів на людині (добровільність згоди людини на проведення щодо неї 

медичних процедур, відсутність катувань чи іншого жорстокого, нелюдського та такого 

відношення, яке принижує гідність особи), які визначають зміст на спрямованість всіх 

інших нормативно-правових актів, які діють в даній галузі. 

 



 

 

Відповідно даний законопроект покликаний врегулювати процедуру в такий спосіб, 

щоб над ембріоном не проводилось досліджень, і щоб за умови неправильного 

поводження з ним була відповідальність та встановлені санкції. 

Також, згідно зі ст. 24 громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Частиною 3 вищезазначеної статті передбачені заходи для забезпечення 

проголошених прав. Невід’ємне право на життя забезпечується обов’язком держави 

захищати життя людини. 

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків    

  

 Даний законопроєкт  не суперечить міжнародним зобов’язанням України щодо 

допоміжних репродуктивних технологій. Однак необхідно врахувати ряд зауважень. 

Для ефективності законопроекту необхідно враховано положення міжнародно-

правових актів, які діють у сфері використання здобутків наукових технологій, зокрема 

щодо допоміжних репродуктивних технологій, Декларацію про використання науково-

технічного прогресу в інтересах миру і на благо людства (прийнята резолюцією 3384 

(XXX) Генеральної Асамблеї 1975 р.), Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (1979 р.), Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 37/194 

"Принципи медичної етики" (1982 р.), Загальну декларацію про геном та права людини 

(1997 р.). 

Важливим з точки зору забезпечення належного правового регулювання допоміжних 

репродуктивних технологій є також врахування вимог Конвенції про захист прав і 

гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини 

та біомедицину (Україна підписала 22.03.2002 р.), зокрема, щодо неприпустимості 

використання допоміжних медичних технологій для вибору статі дитини, яка має 

народитись, за винятком випадків, коли це робиться задля уникнення серйозних 

спадкових захворювань, що пов'язані зі статтю (ст. 14), та заборони використання 

людського тіла як джерела отримання фінансової вигоди (ст. 21). 

Так, наприклад, згідно із ст. 18 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину (1997 

р.), до якої Україна приєдналась у 2002 році, "якщо законодавство дозволяє проводити 

дослідження на ембріонах in vitro, воно забезпечує належний захист ембріона". 

Натомість, аналіз змісту законопроекту дозволяє зробити висновок про відсутність у 

ньому дієвого  

 

 



 

 

правового механізму для вирішення питання щодо захисту ембріонів, зокрема, відсутня 

заборона на створення ембріонів для проведення наукових дослідів, використання живих 

ембріонів у комерційних цілях. Вбачається, що єдина законна мета створення ембріонів 

повинна полягати виключно у лікуванні безпліддя. 

При цьому необхідно мати на увазі ситуації, коли при застосуванні допоміжних 

репродуктивних технологій може виникати кількість ембріонів, яка є більшою ніж 

потрібно для запліднення дитини. Тому правова регламентація ембріонів повинна 

грунтуватися на максимальному захисті потенційного людського життя та обмеженні 

створення кількості ембріонів лише для проведення відповідної процедури. 

 

Висновок за результатами експертизи   
Законопроект є таким, що відповідає Конституції України та не суперечить 

міжнародним зобов’язанням України. Однак з урахуванням деяких зазначених нижче 

зауважень стане ефективнішим та створить дієвий механізм запобіганню вчиненню 

порушень у сфері допоміжних репродуктивних технологій. 

Прийняття проєкту Законопроекту дозволило би урегулювати процедуру медичної 

практики, яка включає в себе застосування допоміжних репродуктивних технологій 

методом сурогатного материнства. 

 

Зауваження та рекомендації   

Даним законопроєктом пропонуються зміни щодо кримінальної та 

адміністративної відповідальності за різні види правопорушень у сфері допоміжних 

репродуктивних технологій, а також зміни щодо встановлення щорічної плати за 

ліцензію, яка надає право на здійснення допоміжних репродуктивних технологій. 

Однак для системного регулювання даних суспільних відносин доцільніше прийняти 

спеціалізований закон у даній сфері. 

Зокрема вищезгаданим законом необхідно визначити наступні моменти: 

1. передбачити норму «метод сурогатного материнства може бути застосований, 

виключно у випадках безпліддя генетичної матері або наявності інших медичних 

показань, які перешкоджають жінці зачаттю, виношенню чи народженню дитини»; 

2. встановити наступні вимоги до потенційної сурогатної матері: віковий ценз (не 

молодше 21 року і не старше 35 років); на момент укладення договору про надання 

послуг сурогатного материнства жінка повинна надати документи, які підтверджують 

фінансову стабільність, а також документи, які виключають складність матеріального 

становища жінки чи залежність від інших несприятливих життєвих обставин; 

сурогатною матір’ю може виступати жінка, яка має хоча б одну генетично рідну 

дитину; 

3. встановити зобов’язання сурогатної матері щодо передачі генетичній матері дитини 

після її народження у визначений договором строк (у договорі про сурогатне  

 



 

 

материнство необхідно передбачити зазначення обов’язкової умови, відповідно до якої 

батьківські права переходять до генетичних батьків); 

4.  встановити відповідальність генетичних батьків – замовників у випадках, якщо після 

народження дитини вони відмовляються від неї (наприклад, залишають в сурогатної 

матері, відмовляються від оформлення батьківства); 

5. передбачити норму: «у випадку отримання інвалідності чи хворіб внаслідок 

виношування дитини сурогатною матір’ю вона має право на компенсацію витрат 

пов’язаних з лікуванням, відшкодування за моральну шкоду, а також компенсацію за 

стійку чи тимчасову втрату працездатності»; 

6.   передбачити права і обов’язки сурогатної матері та генетичних батьків; 

7. додатком до закону закріпити типову форму договору оформлень відносин 

сурогатного материнства, який підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню; 

         

Також доцільно додати до ст.3 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я» законодавчі визначення наступних понять :«сурогатне 

материнство», «генетичні батьки», «сурогатна матір». 

 

Для повного регулювання механізмі даної сфери на державному рівні необхідно 

розробити механізм контролю над програмами сурогатного материнства в Україні.  

 


